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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  ... :السائل 

جزاك اهللا خريا ، من حيث الوقت هذا ال أستطيع أن أعد به وال أقطع به وإمنا هذا يعود إىل النشاط  :الشيخ 

ذلك حنن نتجاوب حبدود يعين طاقتنا الشخصي والنفسي وإال الشباب يلي بتعرفه أنت وغريك وىل ؛ ول

واستعدادنا ؛ أما فيما يتعلق بالكلمة وبني التوجه واإلجابة عن األسئلة فأنا أخشى أنين إذا شرعت يف إلقاء 

الكلمة ضاع الوقت كله ؛ ألين لست مستحضر أنا يف الكلمة كما قد يفعل البعض حبيث إنه يستطيع أن حيدد 



  ... "آب فتوح " طريقة الصوفية ربع ساعة أو نصف ساعة على ال

  على كل حال إذا يبتدأ اال لألسئلة ؟ :السائل 

وأنا على يقني أن أكثر احلاضرين مش راحيني حيصلوا على األجوبة ؛ ألن األسئلة ستكون كثرية وكثرية  :الشيخ 

  .جدا 

(( : ل الشافعي يف تفسري قوله تعاىل بالنسبة لقو  :السائل بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ السؤال األول يقول  :السائل 

أال وهو لو علم اهللا كلمة أقل منها لذكرها ، السؤال هل تصح النسبة وهل يصح أن نقول  ))وال تقل لهما أف 

  .لو علم اهللا ؟ أفيدونا جزاكم اهللا خريا 

ز أن يقال لو علم أما هل تصح نسبة هذه الكلمة إىل اإلمام الشافعي فال علم يل بذلك ؛ أما هل جيو  :الشيخ 

من كلمة أف لنهى  ...اهللا كذا ، فال أرى يف ذلك شيئا ؛ ألن معىن الكلمة لو سبق يف علم اهللا شيء هو ألطف 

اهللا عزوجل الولد أن يتوجه ا إىل أبيه ؛ فال شيء يف ذلك وليس هذا حديث نبوي حىت تم بروايته ومبعرفة 

ألن هناك فرقا كبريا بني كلمة تصدر عن النيب صلى اهللا عليه إسناده هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف ، ذلك 

وآله وسلم فتصبح شرعا أبديا جيب على كل مسلم أن يلتزمه وبني كلمة أخرى تصدر من عامل من علماء 

املسلمني فمهما كان شأنه يف العلم والصالح و التقوى فليس معصوما ؛ فلذلك قد يصيب وقد خيطئ وإذا األمر  

من وزن كلمة كل قائل من علماء املسلمني على ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة ؛ وعلى ذلك فال كذلك فالبد 

  .  نعم . نرى يف هذه الكلمة بأسا وإن كنا جنهل صحة ثبوا عن اإلمام الشافعي 

  

  فعل ؟السؤال الثاين فضيلة الشيخ أنا شاب أحب أن أطلق حلييت ولكن والدي مينعين من ذلك ؛ فماذا أ :السائل 

أما ماذا تفعل فأنت أدرى ؛ أما ما هو احلكم فقد نكون حنن أدرى ألنك ماذا تفعل ؟ ال أدري ألن  :الشيخ 

اإلنسان قد يبتلى بأمر فيه خمالفة للشريعة فإذا ما ارتكب هذه املخالفة رمبا وقع يف خمالفة أخرى هي أخطر من 

ال الذي قد يبتلى ؛ ولذلك قلت فهو بذلك أدرى ؛ أما األوىل ؛ فمن الذي يستطيع أن يوازن بني هذه وتلك ؟ إ

ال طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( : ما هو احلكم ؟ احلكم انطالقا من قوله عليه السالم املعروف املشهور 

، ومن معرفة احلكم الصحيح باعفاء اللحية أن إعفاء اللحية واجب وأن حلق اللحية معصية بل ومعصية كربى )

اك خنرج بنتيجة أنه جيب على كل مسلم أن يعفو عن حليته ؛ أما هذا موظف وذاك أبوه مينعه وذاك ؛ من هذا وذ

رئيسه وضابطه متسلط عليه وا إىل آخره ، فهذه األمور الشخصية ال يستطيع أن يدخل فيها أي مفيت ، وكل من 

لرسول عليه السالم ، وإن قال له تدخل فيها سلبا أو إجيابا يكون قد جتاوز حده ؛ ألنه إن قال له احلق عصى ا



ال حتلق رمبا أوقع الشخص السائل يف مشكلة أكرب من مشكلة خمالفة احلديث ؛ ولذلك فاألمر جيب أن يرتك  

استفت ( يف مثل هذا املوضع يرد هذا احلديث  )استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ( : كما قال عليه السالم 

أن هذا أمر واجب ولكن هل أنت إذا نفذته تقع يف مشكلة أكرب ؟ حنن نفيت  )قلبك ولو أفتاك المفتون 

أضرب على هذا مثاال قد يكون هذا الولد ال يستطيع أن يعيش خارج أبيه وإنه حباجة إىل عطفه وإىل حنانه بل 

فقد  وإىل إنفاقه عليه ؛ فإذا ما عصاه واتبع احلديث الصحيح يف هذه املسألة طرده من داره ، فإذا طرد من الدار

يقع يف مشاكل أخرى هي أكرب من األوىل ؛ فلذلك جيب هو هذا املكلف أن يوازن بني ما جيب عليه اآلن أن 

وبني ما قد يتصور أنه ميكن  )حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى ( يفعل وهو تطبيق حديث الرسول عليه السالم 

أن املسلم إذا وقع بني معصيتني أو بني شرين أن يقع فيبما إذا نفذ احلكم الشرعي ؛ ألن من القواعد الشرعية 

وجب عليه أن خيتار أقلهما شرا وأخفهما ضررا ؛ املفيت ال يستطيع أن يعطي جوابا يف مثل هذه القضايا أبدا وإمنا 

  . ))اتقوا اهللا ما استطعتم (( هو يبصر السائل ويعطي له احلكم مث يوكل األمر إليه ، ونقول يف النهاية 

  

ريد توضيح شيخنا ، بس توضيح اهللا جيزيك اخلري ، يف بعض اإلخوة بسألوا عن التقصري أنا أعفيت أ :السائل 

  ولكن بقصر إىل أي حد مثال يرتك هذا األمر ، يف ناس بقصروا مثال أرجوا أن توضح لنا شغلة التقصري ؟

  يعين ليس ملسألة التقصري بالوالد وإمنا هو كسؤال عام تريد هذا ؟ :الشيخ 

  .نعم أي نعم مش بالوالد  :ئل السا

فإذا هذا سؤال مستجد وقد ورد والبد من االجابة فنقول التقصري له حدود ، وهذا احلد نستطيع أن  :الشيخ 

أحد رواته من أصحابه عليه السالم  )حفوا الشارب وأعفوا اللحى ( نأخذه من أحد رواة احلديث املذكور آنفا 

فقد كان يأخذ ما دون القبضة يقبض على حليته مث ما زاد منها يقصه ؛ أما هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، 

أن يقص من فوق هذا قد يفعل كما قرأنا يف ترمجة أحد رواة احلديث قال حفظت شيئا مل حيفظه أحد ونسيت 

أو يف ليايل شيئا مل ينسه أحد ؛ قيل له ماذا ؟ قال حفظت القرآن كله ، أنا اآلن ال أستطيع أن أقطع قال يف ليلة 

معدودات ، األمر خارق على كل حال ، قالوا له ما هو الذي نسيت ؟ قال وقفت أمام املرآة آلخذ ما دون 

إذا ال جيوز األخذ إال ما دون القبضة ، هذه رخصة جاءت عن هذا الصحايب ...القبضة فأخذت ما فوقها ـ 

  .اجلليل وال نعلم له خمالفا 

  .تفضل  :الشيخ 

بعض الناس يقسم العلم إىل علم مسائل وعلم فضائل ؛ أما علم املسائل فهي للعلماء وأما اآلخر  هناك :السائل 



  فلعوام املسلمني ؛ ما رأيكم يف هذا التقسيم ؟

أنا أقول إن هذا التفصيل فلسفة عصرية يراد ا تربير واقع مجاعة ال ينطلقون على ضوء كتاب اهللا وسنة  :الشيخ 

ليه وآله وسلم وخباصة الصحيحة منها ، ال ينطلقون من السنة الصحيحة وإمنا مما هب رسول اهللا صلى اهللا ع

ودب ال يستغين العامل عن الفضائل وال يستغين العامي عن معرفة احلكم يف املسائل ؛ فكل منهما حباجة إىل هذا 

الرتهيب من األعمال وهذا ، وأحاديث الفضائل وخباصة ما كان منها يف الرتغيب على األعمال الصاحلة ويف 

الطاحلة هذه أمور تتعلق بإصالح القلوب ، وحتفيزها على أن تندفع إىل العمل مبا جاء بالكتاب والسنة ، وصرفها 

عما كان خمالفا للكتاب والسنة فمن ذا الذي يستطيع أن يقول أنا لست حباجة إىل الفضائل ، كل املسلمني هم 

ك أن العامة جيب أن يعرفوا املسائل وأن يعرفوا أحكامها ؛ لكن هنا حباجة إىل الفضائل ، والعكس أيضا كذل

نقول الشك أن املسائل ختتلف أوال من حيث قلتها وكثرا ؛ وثانيا ختتلف من حيث تعلقها بأفراد املسلمني ؛ 

ماء ؛ لكن فهذه الكثرة الكاثرة من املسائل العديدة املؤلفة باملئات املؤلفة هذه بالشك إمنا يتخصص فيها العل

ذلك ال يعين أن عامة املسلمني ليسوا حباجة إىل أن يعرفوا املسائل اليت تتعلق بكل واحد منهم ، والشك أن 

بعض هذه املسائل تشرتك يف وجوب معرفتها من كل املسلمني املكلفني ؛ ألن هناك مثال من الفرائض ما تعرفون 

ركان وفيها فرائض وفيها سنن ومستحبات وآداب وأذكار الصلوات اخلمس يف كل يوم وليلة ففيها شروط وفيها أ

وا وا إىل آخره ؛ فهذه يشرتك فيها كل املكلفني البالغني سن التكليف ال فرق بني ذلك بني النساء والرجال ؛ 

وهناك مسائل أخرى قد جتب على زيد وال جتب على بكر مثال وقد جيب على بكر مسائل أخرى وال جتب على 

يك مثال من كان مزارعا جيب عليه أن يعرف ماذا يزرع وماذا جيب على ما يزرع ، هل كل ما زيد وهكذا دوال

يزرعه جيب عليه زكاة أم بعضه جيب عليه زكاة وبعضه ال جيب ، مث ما جيب عليه الزكاة ما هو النسبة وكذلك 

ذا والعكس بالعكس التاجر جيب أن يعرف أحكام البيع والشراء وحنو ذلك فما وجب على هذا ال جيب على ه

وهم من عامة الناس ؛ فإذا ال نستطيع أن نقول أنه معرفة املسائل من خصوصيات العلماء ومعرفة الفضائل هي 

من خاصة عامة املسلمني بل هذا القسم الثاين يشرتك فيه العلماء مع العامة ألننا كما قلنا آنفا نقول بأن هذه 

احلكيم على لسان نبيه الكرمي لكي ينشط املسلمني ويندفعوا  الفضائل هي كمحفزات ودوافع شرعها الشارع

  .للعمل بالشرع فال فرق يف هذا بني العامل وغريه خبالف املسائل على التفصيل السابق ذكره ؛ نعم 

  

  يف سؤال يقول هل جيوز تعدد اجلماعات العاملة لإلسالم ؟ :السائل 

ون اليوم ومشروع ومعلوم لدى الناس مجيعا إن هذا أمر جائز هذا سؤال يف الواقع يطرح نفسه كما يقول :السائل 



: وأنا أقول معهم كذلك ؛ ولكن بشرط واحد وهذا الشرط جيب االنتباه له من كل هذه اجلماعات لسببني اثنني 

السبب األول حىت جتمعهم دائرة اإلسالم ؛ والشرط الثاين أن يكونوا أيضا كما قلنا عن عامة املسلمني يعرفون  

ف ينطلقون يف دعوم فإذا كان هناك مجاعات متعددة وكانت كل مجاعة تنحوا منحا واحدا ؛ ألين أتصور كي

أن الفرد من أفراد العلماء ال ميكنه أن جيمع العلوم : حقيقة واقعة ال يستطيع أن جيادل فيها إنسان ما وهي 

ن عندنا يف سوريا يف لغة العامة أنه ما شاء اإلسالمية كلها حبيث إنه إذا سئل عن أي علم أجابك يعين كما يقولو 

اهللا فالن مثل الصحن الصيين من أين ما رميته برن جباوب ، هذا ال يتصور أن يكون كالعامل عامل بالتفسري وبعلوم 

القرآن وباألحاديث والقراءات والفقه احلنفي والشافعي والفقه املقارن إىل آخر ما هنالك اللغة والنحو والصرف وا 

إىل آخره ، هذا علم مستحيل ممكن يكون واحد جيمع بصورة جمملة بني هذه العلوم ولكن البد ليفيد الناس أن وا 

يكون متخصصا يف علم من هذه العلوم املتميزة فيه على غريه ، وهكذا كل عامل يف الدنيا ، هذه اموعة من 

اجب علم التفسري وعلم احلديث إىل آخره العلماء املتخصصني هم الذين يستطيعون أن ينهضوا بالواجب ككل و 

، شخص واحد ، شخص واحد ال يستطيع على ضوء هؤالء األفراد نقول حنن بالنسبة للجماعات وكل مجاعة 

مؤلفة من أفراد فال تستطيع مجاعة على وجه األرض أن تنهض باإلسالم ككل أي هذه اجلماعة أن تكون عاملة 

وال نكرر وإمنا كل مجاعة تأخذ جانبا من اإلسالم لنضرب مثال حزب وال  بالكتاب والسنة على التفصيل السابق

، فيه مجاعات متعددة ))أال إن حزب اهللا هم الغالبون (( : حزب يف اإلسالم إال حزب واحد كما قال تعاىل 

؛ فمثال بعض  حىت ال يكونوا إال حزبا واحدا ، ينبغي أن يكونوا داخلني يف دائرة اإلسالم قال اهللا قال رسول اهللا

هذه اجلماعات يغلب عليها التفقه بالدين يهتمون مبعرفة أحكام اإلسالم يف كل ما يتعلق بالعبادات فضال عن 

االعتقادات فهم يضربون يف هذه الناحية لكن ما يستطيعون بطبيعة احلال أن يضربوا يف ناحية أخرى ما هي هذه 

م وإرشادهم كما قيل آنفا الفضائل من األمور مكارم األخالق الناحية األخرى بأن يتوجهوا إىل الناس لتعليمه

اجلماعة الثانية أيضا هم ال يستطيعون  ...وحنو ذلك كجماعة ككتلة أما كأفراد خيتلفون يف ذلك ؛ لكن هؤالء 

أن ينهضوا مبا ضت به اجلماعة األوىل ، وهكذا عدد ما شئت من اجلماعات فكل مجاعة تنهض مبا جيب على 

ملسلمني أن يقوموا به ، أضرب لكم مثال أخريا قدميا كنا نسمع أنه يوجد يف مصر مجاعة تسمى جبماعة بعض ا

الشبان املسلمني وانشق منها فيما بعد مجاعة اإلخوان املسلمني مجاعة الشبان هؤالء ال يهتمون من اإلسالم  

كما قلنا وهي ناحية العلم وقد يكون فيهم كجماعة ال أتكلم كأفراد قد يكون هناك أفراد يهتمون بالناحية األوىل  

آخرين يهتمون بناحية إرشاد الناس وتعليمهم ؛ لكن ككتلة كجماعة مباذا كانوا يهتمون ؟ باألمور الرياضية بكرة 

ال بأس من هذه الرياضة لكن بشرط أن تكون ضمن دائرة الشريعة  ...السلة بكرة القدم وحنو ذلك رياضة ، 



ذا هؤالء مع هؤالء مع هؤالء وكلهم ميشون يف دائرة اإلسالم أعين ألضرب مثال بسيطا اإلسالمية فيتعاون إ

اجلماعة األخرية اليت تعتمد املسائل وباألعمال الرياضية قلنا هذا أمر طيب ؛ ولكن هذه الرياضة قد حييط ا 

جيوز هلذه اجلماعة أن بعض األحكام اليت جيب على هؤالء الرياضيون أن يلتزموها لنضرب على ذلك مثال أنه 

تتبارى مثال بعضها مع بعض بعضها مع مجاعات أخرى يف أوقات يضيعون عليهم فريضة من فرائض الصلوات 

اخلمس ؛ فإذا هم جيب عليهم أن يلتزموا يف قيامهم بواجب الرتيض لنفس األحكام الشرعية ، كذلك مثال جيب 

سالم أن ال يظهروا كما يظهر الرياضيون اآلخرون بني األنام  أن يتميزوا باعتبارهم مجاعة رياضيني متمسكني باإل

كاشفي العورات ، كاشفي األفخاذ البسني كما يسمى اليوم بالشورت يف بعض اللغات وبالتبان يف اللغة العربية 

الصحيحة وهو السروال الذي ليس له أكمام ، مث هو ضيق قد حيجم العورة الكربى ؛ هؤالء الرياضيون املسلمني 

ب أن يظهروا بزيهم وشكلهم اإلسالمي ؛ حينذاك يقومون بواجب ال يستطيع أمثالنا حنن املنكبني على العلم جي

وتعليم العلم وحنو ذلك ، هذا مثال بسيط جدا فإذا كانت هذه اجلماعات تنطلق من هذا املنطلق اإلسالمي 

غري متحقق يف كثري من هذه اجلماعات  العام ، فنعما يعملون وما يفعلون ولكن مع األسف الشديد هذا الواجب

بل هناك تنافر وهناك تدابر بني مجاعة وأخرى ملاذا ؟ ألن املناهج اليت أقيمت هذه اجلماعة عليها مل تقم على 

الدستور اإلسالمي الذي نسعى حنن بصياحنا وزعاقنا أن حنول الدستور الذي جاءنا من الغرب أن حنوله إىل 

زون أن نطبق جزءا من هذا الدستور يف اجتماعنا هذا املصغر باملئة مئة ، باملئة عشرة دستور إسالمي ، وحنن عاج

باملئة ، إىل آخره ؛ بالنسبة ملن للمجتمع اإلسالمي الكبري الذي نريد أن حنكم عليهم كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

ها ال بأس أن تتخصص كل واحدة صلى اهللا عليه وسلم لذلك أنا أقول ذه املناسبة أن هذه اجلماعات كلها علي

منها فيما هي تتوجه إليه لكن بشرط أن يكون عملها يف ختصصها يف حدود دائرة اإلسالم ، وإذا مل يقم هؤالء 

األشخاص ليس فقط يف ختصصهم املذكور بل وفيما يتعلق بعبادام اخلاصة وبأفرادهم إذا مل يتقيدوا حبكم اهللا 

مجاعة يقومون بواجب من الواجبات اليت ال تستطيع مجاعة أخرى أن يقوموا ا  عزوجل فال يستطيعون أن يكونوا

ألم زعموا أم ختصصوا ؛ فهذا التخصص إمنا يفيدهم إذا التزموا أحكام اهللا وشريعة اهللا باجياز هذه اجلماعات 

 كتاب اهللا ويف حديث إن كانت تعمل يف حتصصاا بني دائرة اإلسالم فنعما هو وإال هو التفرق املنهي عنه يف

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وذلك معلوم لديكم مجيعا إن شاء اهللا 

  سائل يسأل يقول ما هي الزروع والثمار اليت جتب فيها الزكاة وما الدليل على ذلك ؟ :السائل 

لزكاة عليها ، على لسان نبيه القمح والشعري والتمر والزبيب هذه األشياء اليت فرض اهللا تبارك وتعاىل ا :الشيخ 

صلى اهللا عليه وآله وسلم وهي اليت بعينها أمر النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم معاذ بن جبل حينما أرسله داعية 



إىل اليمن بل وزاد على ذلك فقال له ال تأخذ منهم الصدقة إال من هذه األنواع األربعة ، هذه األشياء اليت جيب 

وع ؛ أما سائر املزروعات وسائر الثمار والفواكه فعليها زكاة مطلقة ، ال يشرتط فيها النصاب عليها الزكاة من الزر 

الذي يشرتط يف النوع األول واألنواع األربعة ، وهو أيش مخسة أوسق يعين أمحال من اجلمال ، القمح مثال إذا 

دون ذلك ال جيب عليها الزكاة مث بلغ مخسة أمحال يعين تقريبا عشرة أكياس املعروفة وجب عليها الزكاة وما 

خيتلف الواجب من الزكاة عليها باختالف األرض اليت انتجت هذه احلبوب فإن كانت بعال فعليها العشر وإن  

كانت بالسقيا ، بالسواقي والدواب وحنو ذلك فيجب عليها اخلمس ؛ أما املزروعات األخرى اليت ال زكاة عليها 

  ...وخباصة الثمار وبصورة أخص 

  نصف العشري واحد على عشرين ؟ :السائل 

نصف العشر ، هل أنا قلت مخس هذا خطأ جزاك اهللا خري ؛ أما الفواكه والثمار وخاصة اخلضار اليت ال  :الشيخ 

جيب عليها الزكاة فحينما يقال ال جيب عليها الزكاة يقصد ا الزكاة اخلاصة ، املعروف نصاا واملقدار الواجب 

قد أفلح (( ؛ لكن عليها زكاة مطلقة عامة وذلك لتطهري نفوس املزكني كما قال رب العاملني  عليها وحنو ذلك

باختصار األنواع األربعة اليت ذكرناها من املزروعات هي اليت جاء النص  ))من زكاها وقد خاب من دساها 

  .الصحيح يف وجوب الزكاة عليها وعلى التفصيل السابق ؛ نعم 

( ماذا تقول يف احلديث  ))ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى (( : قوله تعاىل سائل يقول  :السائل 

  الذي يعزى للبخاري كما يف تفسري ابن كثري ؟ )فدنى الجبار تبارك وتعالى 

أقول مبا قال فيه علماء احلديث ، هذه الرواية هي من شواذ أحد رواة البخاري والذي هو شريك بن  :الشيخ 

هو بالقاضي املعروف ، فهذا جاء ذه الزيادة بقصة االسراء واملعراج ، وذكر علماء احلديث بأنه  عبد اهللا وليس

أدىن هو جربيل عليه الصالة والسالم وليس هو رب العاملني تبارك وتعاىل ؛ إذا هذه رواية شاذة مع  ...شذ أي 

  .وجودها يف صحيح البخاري 

شركات املسامهة يف الوقت احلاضر ألنه يوجد فيها شركاء مسلم وغري يقول السائل ما حكم الشرع يف ال :السائل 

  مسلم ؟

أي شركة يوجد فيها غري مسلمني فال ضري على املسلمني فيها ؛ لكن الضرر والشر إمنا يأيت أن تكون  :الشيخ 

كان وال حيتاج هذه الشركات قائمة على خمالفة اإلسالم يف كثري أو قليل من األحكام الشرعية فمن البداهة يف م

إىل استحضار شيء صعب على األذهان أن كل الشركات القائمة اليوم حىت لو كان الشركاء واملسامهون فيها  

كلهم مسلمون فهي قائمة على التعامل بالربا والبنوك ؛ ولذلك فال يسألّن سائل ذاك السؤال السابق ذكره أنه 



التعامل مع غري املسلمني الشك جبوازه يف اإلسالم لكننا فيها أعداء وشركاء غري مسلمني ال ضرر يف ذلك ألن 

نسأل هذه الشركات لو كانت إسالمية حمضة أي أفرادها والشركاء فيها كلهم مسلمني هل هذه الشراكة قائمة 

على أساس األحكام الشرعية ؟ أتصور أنه من الصعب أن جند اليوم شركة جتارية وخباصة إذا كانت واسعة الدائرة 

 تتعامل بالربا ، ال تتعامل مع البنوك ، ال تدخر أمواهلا يف البنوك ، ال ، ال ، إىل آخره ، صعب جدا ؛ أا ال

ولذلك فالشركة من حيث شركة جيوز أن يكون بعضها للمسلمني وبعضها لغري مسلمني لكن هذه الشركة جيب 

ئمة على األحكام الوضعية القانونية ؛ أن تكون إسالمية ومعىن ذلك أا قائمة على األحكام الشرعية وليست قا

فاألحكام القانونية الوضعية تبيح التعامل بالربا مثال ؛ فأي شركة تقوم على هذا فال تكون شركة إسالمية ؛ 

  .فاجلواب ؟إذا واضح 

  

  أحد اإلخوة يسأل يقول هل يقام حد القذف على الوالد إذا قذف ابنه ؟ :السائل 

ألة حتتاج إىل إمعان  النظر واستعمال الفكر ؛ ألن هناك حديثا صحيحا عن النيب ال أعلم ؛ ألن املس :الشيخ 

هذا حكم خاص ؛ ألن احلكم العام كل قاتل يقتل  )ال يقتل الوالد بولده ( : صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول 

ذا احلكم حكم لكن هذا خاص بالوالد إذا قتل ولده ال يقتل ؛ ذلك ألن هذا الولد من كسب أبيه ، يا ترى ه

القذف هو كحكم القتل ؟ إذا أردنا أن نستعمل النظر السريع العاجل نقول القتل أخطر من القذف ؛ فينبغي أن 

يكون احلكم أنه ال ينفذ يف احلكم لكن قد يكون هناك أمور متنعنا من استعمال هذا القياس ؛ فال جنيب اآلن 

  .أن نعطي حكما باتا يف هذه اللحظة  ألننا مل ندرس هذه املسألة دراسة خاصة تسوغ لنا

  ما حكم اإلسالم يف التدخني وما احلكم  يف بيعه ؟ وهل يكون اإلنسان مضطرا يف ذلك ؟ :السائل 

  السؤال ضعيف جدا ، ما حكم اإلسالم يف الدخني وبيعه وكمان ؟ :الشيخ 

  وهل ميكن أن يكون مضطرا لبيعه ؟ :السائل 

املبتلني بشرب هذا الدخان اخلبيث أن يكون مضطرا على شربه وخباصة أنه قد  لبيعه ، قد يتوهم بعض :الشيخ 

يكون هناك بعض األطباء الذين ال يلتزمون األحكام الشرعية فيقولون لبعض املرضى إنه ال بأس أن تشرب كل 

لة هذه يف شرب يوم مثال سيجارتان أو ثالثة إىل آخره ؛ فيتوهم هذا املبتلى بشرب الدخان أن يكون معذورا واحلا

الدخان مث يصبح هذا الدخان بالنسبة إليه كما يصاب به مبثله املبتلون باملخدرات من األنواع الكثرية ؛ فيدمن 

على شرب الدخان فإذا ما ابتلي باإلدمان صار عليه من الصعوبة يف مكان أن ينتهي عن شرب الدخان ؛ فنحن 

لى شرب الدخان ؛ ثانيا وهو من باب أوىل أن يكون نقول ال أتصور أن يكون هناك شخص مضطرا أوال ع



مضطرا على بيع الدخان أي إذا أردنا أن نفسر بيع الدخان أي ال أتصور أن يكون هناك إنسان مضطر إىل أن 

يبيع ما يضر به املسلمني ؛ ألن الدخان مضر قوال واحدا بشهادة الكفار فضال عن املسلمني ، ولعلكم مجيعا 

قرؤون يف اجلرائد واالت ، األخبار اخلطرية جدا الناجتة من إدمان بعض الناس يف تلك تسمعون إذاعات وت

البالد على شرب الدخان وأن من آثار ذلك اإلدمان أن يقع يف املرض اخلبيث املعروف بالسرطان ؛ فإذا ال جيوز 

ان وإىل بيع الدخان وإمنا قطعا أن يشرب املسلم الدخان وال جيوز أن أتصور بأن إنسانا مضطر إىل شرب الدخ

هذه من وسائل الشيطان يسوغ لبين اإلنسان إنك أنت مضطر على شرب الدخان ؛ ملاذا ؟ ألنك عصيب مثال ، 

وهذه الظاهرة حنن نراها يف رمضان مع األسف يف شهر الصيام شهر تزكية النفوس تصبح نفس هذا املدمن 

ملاذا ؟ ألنه يزعج صاحبه إذا ما تركه يوما من الزمان ؛ للدخان أخبث ما تكون مما كانت عليه يف رمضان ؛ 

لذلك على كل مبتلى بشرب هذا اخلبيث أن يقلع عنه ؛ لكننا ال نقول إنه من السهل االقالع عنه خطوة واحدة 

وإمنا على التدرج ؛ ألن قضية التدرج بالنفس األمارة بالسوء هو من السياسة الشرعية لكن الذي نريد أن نقوله 

أنه من اليسر مبكان لكل من كان مبتلى بشرب الدخان أن ينتهي عنه يف ظرف شهرين ثالثة أو قريبا من هو 

ذلك ، وهذا جمرب يف كثري من الناس ؛ لكن األمر حيتاج أوال إىل استحضار احلكم الشرعي وهو التحرمي وما وراء 

 عزوجل ؛ وقد يقول قائل وأين املعصية يف ذلك من اخلوف من اهللا تبارك وتعاىل فهو يضع هذا اتقاء ملعصية اهللا

شرب الدخان ؟ نقول يف شرب الدخان معاصي ولكّن أكثر الناس ال يعلمون ، كثري من الناس مع األسف 

الشديد يبتغون نص يف القرآن أو يف السنة مفصل هذا النص حسب عقوهلم ، شرب الدخان حرام ؛ فهم 

 أسئلتهم وبقولوا هل هناك نص يف حترمي شرب الدخان بل يعلمون أن مثل هيك نص غري موجود ولذلك يف

وصل بعضهم إىل أن يقولوا إن اخلمر مش حمرم يف القرآن ؛ ال ، حمرم ؛ طيب هات آية نشوف أن اخلمر حمرم يف 

، آه ، هذا مش معناه التحرمي ، فعال ما يف نص يف القرآن أن شرب اخلمر حرام ؛ لكن  ))فاجتنبوه (( القرآن ؟ 

(( بالقرآن ما يؤدي هذا املعىن عند من يعقل ، فمن ال يعقل فأولئك الكفار ، أم هلم قلوب ال يعقلون ا يف 

أال وإن لكل ملك حمى وإن حمى اهللا محارمه ( اجتناب الشيء هو معناه حترميه  ))فاجتنبوه لعلكم تتقون 

كل ( وأتينا إليه باحلديث الصحيح فالشاهد فإذا مل يقنع ذا  )أال من حام حول حمى يوشك أن يقع فيه 

فيقول لك ال أنا بدي آية من القرآن ، بده على كيفه هو بده آية من القرآن  )مسكر خمر وكل خمر حرام 

وهو يعرف أنه ما يف آية يف القرآن ، سأل هو عديد من العلماء فقالوا له ما يف آية يف القرآن بلفظ احلرام لكن يف 

معىن لفظ احلرام ، ال هو يريد بده نص مفصل على كيفه ؛ ملا جبنا له نص مفصل على  آية يف القرآن تؤدي إىل 

كيفه وقلنا له قال رسول اهللا ، قال ال أنا بدي من القرآن ؛ إذا هذا الرجل صاحب هوى ، وهذا اهلوى اليوم 



ني على أم من الدعاة سيطر على كثري ممن يعدون أنفسهم من الدعاة إىل اإلسالم واغرت م املاليني من املسلم

إىل اإلسالم ، قد وقعوا يف هذه املشكلة ؛ فهم يقولون مثال بالنسبة لبعض املالهي كاملوسيقي وآالت الطرب ما 

يف نص يف حترميه يف القرآن الكرمي ، فهو إذا نعود إىل القاعدة الفقهية زعموا األصل يف األشياء االباحة ؛ قلنا نعم 

حة ما مل يأت نص يف القرآن أو يف السنة ، السنة موجودة لكن هذه السنة ضعفها فالن األصل يف األشياء اإلبا

، وهكذا يلفون ويدورون ، إما يكون يف طلبهم نص يف القرآن وإال ما بقبلوا ، وإذا أتينا هلم باحلديث رفضوه إما 

حر والحرير والخمر ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ال( بإنكاره من أصله كما فعلوا حبديث البخاري 

املعازف كل آالت اللهو والطرب ويسمون يف هلو ولعب ويصبحون قد مسخوا قردة وخنازير ؛ ال  )والمعازف 

أريد أن أستطرد كثريا أعود إىل أن الدخان حمرم بأشياء كثرية وكثرية جدا يعرفها أهل العلم والفقه الذين قال عنهم 

وأنا أقرب لكم قبل أن آيت  )من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين ( رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

بالتفاصيل لتحرمي الدخان ، يف مادة خمدرة اليوم تعرف باألفيون أو باحلشيش ، من رمحة اهللا لبعض عباده أنه ما 

لشك يف وصلوا بعد إىل املرحلة اليت وصل إليها بعض املدخنني وهو الشك يف حرمة الدخان ، مل يصلوا إىل ا

حرمة احلشيش واألفيون ، واحلمد هللا ؛ لكن حنن نقول اآلن احلشيش واألفيون والدخان كلها فصيلة واحدة سواء 

من الناحية الشرعية أو من الناحية النباتية ، فكل هذه األشياء أصلها نبات وصنعت بالشك ، كذلك هي من 

الدخان واحلشيش واألفيون ال يوجد نص ال يف  الناحية الشرعية حكمها واحد وهو كل هذه األشياء الثالثة

ما يف نص يف حترميه ،  ...القرآن وال يف السنة أا حمرمة ؛ إذا بنقول إن األفيون حالل ، بنقول احلشيش حالل 

بنقول ال ، ال ، ال إمنا نقول هذه األشياء هذه كلها حمرمة ولو مل يكن عندنا إال حديث واحد ، وهذا احلديث ما 

 اعتربه علماء اإلسالم من جوامع كلم الرسول عليه الصالة و السالم ، انظروا إىل هذا احلديث ما أخصره شاء اهللا

ال ضرر وال ضرار كلمتني دخل  )ال ضرر وال ضرار ( : وما أفيده وأمجعه إىل املعاين أال وهو قوله عليه السالم 

فرع من بدنه يف بصره يف اتمع الذي يعيش فيه ،  يف هذا حترمي كل ما يضر باإلنسان يف صحته يف بدنه فيما يت

كله يكون حراما ؛ ألنه يضر بنفسه ويضر بغريه ، وهذا معىن قوله عليه السالم ال ضرر بالنفس وال ضرارا بالغري ، 

ال ضرر يف نفسك وال ضرار أي إضرار يف غريك ، والدخان هو من خبثه يف ذاته أنه يتعدى ضرره إىل غريه املبتلى 

ربه ؛ فأنتم مثال إذا كنتم كما نرجوا معافني من شرب الدخان ألنكم ستشعرون بشعور املعافني من شرب بش

الدخان إذا سافرمت سفرة إىل احلج والعمرة يف سيارة أجرة وكان هناك من بني الركاب اخلمسة أو الستة واحد 

ذي يبثه يف جو هذه الغرفة الصغرية يشرب الدخان كلهم يتضايقون منه ويتأذون منه ؛ ملاذا ؟ من الدخان ال

املنطلقة م إىل بيت اهللا احلرام ؛ إذا هنا صار يف أضرار ؛ وبعض العلماء األطباء يذكرون أن هذا الدخان الذي 



يلفظه شارب الدخان أنه إذا استكثر منه غري املبتلى به مشا قد يؤثر فيه ألن مادة النكتني هذه تصل أيضا إىل 

يشمون رائحة الدخان ؛ فإذا هنا مضايقة غري املضايقة الظاهرة ، إنه واهللا يا أخي أنت جوف أيش ؟ الذين 

ضيقت خلقنا أنت ، ما عدنا نشوف الطريق واألشجار والطرقات هذه عميت أعيننا ، بينما هذا عم يصل إىل 

ظروا كيف أن النيب ، ان )ال ضرر وال ضرار ( رئتيهم أيضا ؛ فإذا حتقق اللفظان املذكوران يف حديث الرسول 

صلى اهللا عليه وآله وسلم ينهى عن االضرار باآلخرين ولو بتعاطي املباح وليس املباح مبعىن الكلمة يعين ما يف ال 

من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ( : خري وال شر ؛ بل املباح النافع ؛ كيف ذلك ؟ قال عليه الصالة والسالم 

الشجرة اخلبيثة يعين الثوم والبصل ، كل الناس واحلمد هللا يأكلون هذا من أكل من هذه  )فال يقربن مصالنا 

احلالل الثوم والبصل ، لكن كل الناس يعلمون مع فائدة أكل هاتني الشجرتني رائحتهما مكروه ؛ ولذلك قال 

، فالطبيخ  إال أن متيتوه طبخا )إال أن تميتوه طبخا ( : عليه السالم ملا اهم عن أكل الثوم والبصل قال هلم 

يغري هذه الكراهة ؛ فمن أكله نيئا ال يقربن مصالنا ؛ ملاذا ؟ لقد ذكر الرسول عليه السالم جنسا من أنواع 

من أكل ( : املخلوقات الكرمية أا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ، فقال عليه السالم معلال هذا احلكم الشرعي 

، فبنوا آدم يتأذون )ن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم من هذه الشجرة الخبيثة فال يقربن مصالنا فإ

من رائحة البصل والثوم فما بالكم باملالئكة وهم حيضرون املساجد صباح مساء نوبتني يتنازلوا يف صالة العصر  

كما جاء ذلك يف احلديث الصحيح ، فإذا ال جيوز للمصلي أن يدخل املسجد وقد كان عن كثب وعن قرب 

هذه الشجرة اخلبيثة الثوم والبصل ؛ أما إذا كان الزمن بعيدا فال بأس ؛ ألنه يكون مع تغري الريق قضي أكل من 

على الرائحة الكريهة ؛ فماذا نقول عن شارب الدخان اخلبيث الذي أصبح جزءا من حياته وجزءا من رائحة بدنه 

شوارب ويف أصابعه خمضرة مصفرة ، هذا يؤذي ، وآثار هذه الرائحة تظهر يف شواربه إن كانت له حلية إمنا يف ال

املصلني كلما دخل املسجد وحنن نشعر أننا إذا كنا بني يدي اهللا يف الصف وجاء رجل ووقف جبانبنا فإننا نعرف 

رأسا أن هذا مبتلى بالدخان ؛ ألن هذه الرائحة صارت مالزمة له ، إذا يف إضرار لآلخرين فضال عن االضرار 

هلذا السائل الذي يقول ما يف نص يف حترمي الدخان يا أخي يف نص بتحرمي الدخان أوال ويف لنفسه ؛ فهو يقول 

نص  بأنه ما جيوز تضر أخوك املسلم بالرائحة الكريهة من أكل حالل بنص السنة الصحيحة ؛ لذلك احلقيقة أن 

أن يعرف حكم اهللا وليس أضرار الدخان كثرية وكثرية جدا ، والنصوص يف حترميه ال ختفى على من كان قاصدا 

لكن هذا  "سهلت " شو يصري   "إذا البلوى إذا عمت " قاصدا أن يربر األمر وميسحه ويغذي الناس ألنه بقولوا 

  .ال جيوز استعماله أبدا يف هذه النواحي ألا تساعد على انتشار املنكر 

  .شيخنا بقولوا أيضا إن اجلنني الطفل بتأثر بتدخني أمه  :السائل 



  .اهللا أكرب  :يخ الش

  .وحىت اجلالسني  :السائل 

  .، اهللا أكرب ، أضراره كثرية نعم  :الشيخ 

  

  ؟ ...ما حكم الصور التذكارية احملفوظة يف األلبوم احملفوظة  :السائل 

الشك أن هذه الصورة يدور حوهلا حكمان أحدمها مادام أا ليست  ...يعين يف صندوق أو كذا   :الشيخ 

اعتقادي ال متنع دخول املالئكة ولكنها وهذه الصورة الثانية يوما ما ستصبح سببا ملنع دخول  ظاهرة فهي يف

املالئكة ؛ ألن الذين حيتفظون ذه الصور ما حيتفظون ا لتصبح قطعة من هذا اجلدار وإمنا لريجعوا إليها عند 

جتوز أحيانا أخرى ولذلك فباعتبار ما ستصري عند االشتياق وما شابه ذلك من املعاين اليت قد تليق أحيانا وال  ...

هذه الصورة إليه ما جيوز االحتفاظ ا السيما إذا كانت من الصور اليت صورت بزعم أا ذكرى لرحلة أو لسفرة 

أو لصحبه أو أو إىل آخره ؛ أما إذا كانت صورة جلواز هلوية شخصية أو ما يشبه ذلك من األمور اليت قد حيتاج 

  .نفسه أو ذويه مرة أخرى فاالحتفاظ ا ال بأس فيها ألن ال عاقبة هلا سيئة إن شاء اهللا إىل أن يصور 

  مباذا ختتم اخلطبة األوىل يوم اجلمعة ؟ وهل جيوز اية بقوله بأمر الناس باالستغفار ؟ :السائل 

خلطبة باالستغفار ليس اخلطبة يوم اجلمعة سواء األوىل أو األخرى منهما ليس هلا نظام خاص والتزام ا :الشيخ 

هناك سنة صحيحة ، جاء يف ذلك حديث ضعيف ال جيوز العمل به كسنة ولكن إن فعل ذلك أحيانا ال بأس 

  .لدخول ذلك يف األدلة العامة ؛ أما التزام ذلك كسنة الزمة فليس هلا أصل يف السنة ، نعم 

أرجوا توضيح هذا وجزاك  "العقل يف القلب " سائل يسأل يقول بالنسبة حلديث علي يف األدب املفرد  :السائل 

  اهللا خريا ؟

على علمي العقل يف القلب هو منصوص عليه يف القرآن الكرمي ويف السنة الصحيحة ، وآنفا كانت  :الشيخ 

إنها ال تعمى األبصار (( : ويف اآلية األخرى  ))أم لهم قلوب ال يعقلون بها (( : مناسبة ملا ذكرنا قوله تعاىل 

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ( واحلديث املشهور  ))عمى القلوب التي في الصدور ولكن ت

الشك أن العقل والفهم مركزه القلب ، هذه  )الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أال وهي القلب 

د بالدم املصفى ، املضغة اليت ال يعرف األطباء اليوم من أسرارها سوى األمر الظاهر منها أا مضخة متد اجلس

هذا كل ما يعرفه األطباء ؛ أما أن يكون هناك سر فيه صالح للبدن ليس فقط من الناحية املادية ، وهذا ما 

اكتشفه األطباء املشار إليهم آنفا وإمنا حىت من الناحية الروحية واملعنوية حيث يقول الرسول عليه الصالة والسالم 



جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد أال وإن في ال(  يف احلديث السابق 

والبحث اآلن نظرا للسؤال هو أن العقل الذي يظن األطباء حىت اليوم والناس مجيعا  )كله أال وهي القلب 

يعتقدون أن مركزه الدماغ فقط ؛ وأنا أعين ما أقول حينما أفقط أقول إن الناس مجيعا يعتقدون أن مركز العقل هو 

، ال أقول يقولون يزعمون أن مركز العقل هو الدماغ ، صحيح أن مركز العقل الدماغ لكن ليس ...اغ فقط الدم

هو فقط ، الدماغ أنا أشبه بالنسبة للقلب وارتباط العقل املوجود يف الدماغ بالقلب كارتباط خزان ماء مبنبعه 

  .األساسي 
  


